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Sony va lansa primul walkman Android
Sony, a dezvaluit azi primul sau Walkman Android, numit Z1050, pentru
lansarea din 24 mai in Taiwan.

Walkman Android/digitimes.com

Z1050 este echipat cu un procesor dual-core Tegra 2 de 1GHz – pentru conectivitate internet,
pentru ascultarea muzicii digitale, vizionarea de filme si jocuri -, un touch-screen TFT (adica, Thin
Film Transistor, si este un tip de tehnologie utilizata pentru a imbunatati calitatea imaginii a unui
monitor LCD . Fiecare pixel pe un ecran TFT-LCD are tranzistor propriu pe sticla in sine, care
ofera mai mult control asupra imaginilor si culorile pe care-l face) de 4.3 inci, incorporata functia
DLNA (permite utilizatorului rularea anumitor fisiere - jocuri, muzica, filme, fotografii - pe
oricare din televizoarele din locuinta, prin intermediul unui stream de date. Astfel ,
utilizatorul poate rula continut audio sau video de pe telefonul mobil, camera foto sau
video, fara a fi nevoit sa copieze continutul pe un dispozitiv de stocare USB. Pentru ca
acest lucru sa fie posibil, dispozitivele trebuie sa fie compatibile cu standardul DLNA
(DLNA Certified), bluetooth si functii HDMI pentru conctarea la Tv sau la alti consumatori

electronici (sau High Definition Multimedia Interface. Pentru transferul semnalului video
digital de la o sursa la un Tv, sursa trebuie sa converteasca semnalul digital in unul
analog in urma acestui proces exista o pierdere de informatie. O iesire HDMI poate
transfera un semnal video digital de la o sursa - precum un DVD player - fara a face
conversia la analogic. Astfel se realizeaza un transfer al tuturor informatiilor video de la
sursa digitala la conexiunea HDMI sau DVI. HDMI este capabil sa transfere atat semnal
audio cat si video).
In plus fata de aplicatiile populare pre-instalate, Z1050 permite utilizatorilor sa incarce aplicatii de
pe Google Play.
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